
Duminică, 27 octombrie, a fost o zi importan-
tă pentru credincioşii din localitatea Jabeniţa, 
asta după ce preotul Vasile Fărcaş s-a pensi-
onat, locul acestuia fiind preluat de preotul 
Hadrian Horaţiu Mălinaş. 
Preotul Hadrian Horaţiu Mălinaş vine de la 
parohia Fărăgău, unde a slujit timp de şapte 
ani. Până se va găsi un alt preot la acea pa-
rohie, va sluji o perioadă la ambele biserici. 
„Ziua de astăzi a fost una cu o însemnată 
încărcătură emoţională pentru mine, pentru 
credincioşii de aici din Jabeniţa, dar şi pentru 
credincioşii din Fărăgău, care mi-au făcut o 
surpriză şi au venit câţiva dintre ei, aici la Ja-
beniţa. Acolo la Fărăgău, unde încă o să mai 
slujesc câteva săptămâni, am găsit o familie. 
Sper din tot sufletul ca şi în această comuni-
tate să fie la fel, să găsesc oameni buni, alături 
de care să lucrăm şi pe plan spiritual, admi-
nistrativ şi în tot ceea ce este de folos pentru 

ei” spune Hadrian Horaţiu Mălinaş, noul 
preot din Jabeniţa.  
Conducerea Primăriei Comunei Solovăstru 
este alături de comunitatea ortodoxă din Ja-

beniţa, salutând prezenţa noului preot. „Ne 
dorim ca această schimbare să aducă progres 
în comuna noastră pentru că a venit un pre-
ot tânăr, cu suflu nou şi de ce nu, poate mai 

multă voinţă decât noi, cei care am adminis-
trat bunul mers al bisericii din Jabeniţa. Mul-
ţumim părintelui Vasile Fărcaş, care a slujit 
26 de ani şi îi spunem bun venit preotului 
Hadrian Mălinaş, care se va bucura de tot 
sprijinul comunităţii din localitatea Jabeniţa 
şi al administraţiei locale. L-am asigurat că 
va avea întotdeauna uşa deschisă” a declarat 
primarul comunei Solovăstru, Tătar Ilie Chi-
rilă. 
„Până astăzi am fost preotul paroh de aici din 
Jabeniţa, dar inima îmi va rămâne aici. După 
26 de ani trebuie să dau ştafeta altcuiva. Să-l 
ajute Dumnezeu să poată merge mai depar-
te în ritmul sufletesc pe care l-am dus eu. În 
toţi aceşti ani, comunitatea a fost lângă mine 
pentru că am avut realizări atât pe plan spiri-
tual, cât şi material” a declarat Vasile Fărcaş, 
cel care a slujit 26 de ani la Parohia Jabeniţa. 
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Luni, 21 octombrie, Reghinul a primit vizita Ambasadorului Republicii Turcia în România, Excelența Sa, doamna Füsun Aramaz, dar şi a membrilor din Consiliul de Conducere al Asociației 
Oamenilor de Afaceri Turci din România – TIAD. Întâlnirea a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Reghin, discuţiile desfăşurându-se în prezenţa primarului Maria Precup, a viceprimarului 
Mark Endre şi a reprezentanţilor Consiliului Local.

Codruţa ROMANŢA

Ambasadorul Republicii Turcia în România, în vizită 
de lucru la Reghin

“Aş dori să-mi exprim, în primul rând, 
mulțumirile pentru această caldă primi-
re. Am preluat mandatul de ambasador al 
Turciei în România din acest an, am fost 
anterior Consul General al Republicii Tur-
cia la Constanța. După ce am acceptat acest 
post, una din misunile mele este să vizitez 
autoritățile locale, să dezvoltăm relațiile pe 
care le avem, să le ridicăm la un nivel mai 
bun. Relațiile dintre România şi Turcia sunt 
foarte bune, în toate domeniile, precum eco-
nomic şi politic, aşadar vom încerca să dez-
voltăm relațiile şi în celelalte domenii pentru 
că asta face parte din agenda noastră de lu-
cru.

Reghinul este foarte important pentru noi, 
pentru că avem aici unul dintre cei mai 
importanți investitori turci din România, 
motiv pentru care mi-am dorit ca primele 
mele vizite să fie aici, la dumneavoastră. Sun-
tem mândri de activitățile firmelor turceşti 
în România şi de investiţiile lor pentru că 
aici beneficiem de un mediu de afaceri pri-
etenos şi promițător, investitorii noştri şi-
au dezvoltat cu încredere afacerile aici. Din 
acest motiv, în această vizită îmi este alături 
preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afa-
ceri Turci din România (TIAD) alături de 
Consiliul de Conducere al Asociației. Îmi 
exprim dorinţa de a dezvolta relaţiile care 
deja sunt la un nivel ridicat în domeniul 
economic şi comercial” a precizat Excelenţa 
Sa, Füsun Aramaz, ambasadorul Republicii 
Turcia în România. Primarul Municipiului 
Reghin, Maria Precup s-a arătat onorată de 
prezenţa ambasadorului Turciei în oraşul 
nostru. ”Vă salut cu mult drag şi respect şi 
vă mulțumesc că în prima parte a mandatu-
lui dumneavoastră ați venit la Reghin. Sun-
tem onorați de prezența dumneavoastră, 
a tuturor. Am invitat să ia parte la această 

întâlnire consilierii de la toate partidele po-
litice şi conducerea administrației locale. 
Sunt încântată de implicarea dumneavoas-
tră ca ambasador şi a Asociației Oamenilor 
de Afaceri Turci din România, vă deplasați 
în țară ca să aveți grijă de intreprinzătorii 
dumneavoastră, să dezvoltați relațiile care 
există între autoritățile locale şi cei care au 
afaceri în România. România şi Turcia au o 
istorie comună, dar după Revoluție, relațiile 
din toate domeniile s-au dezvoltat atât din 
partea dumneavoastră, cât şi din partea 
noastră. Este o onoare să apreciați că aces-
te relații sunt bune şi benefice pentru toată 
lumea. Vă puteți mândri cu intreprinzătorul 
dumneavoastră din Turcia, care este printre 
primele locuri în Reghin ca cifră de afaceri. 
Şi vă admir pentru cifra mare de afaceri pe 
care investitorii turci o au la nivel naţional. 
Din aceste relaţii avem de câştigat ambele 
ţări, iar acesta este un lucru bun. Personal, 
doresc să vă felicit pentru activitatea dum-
neavoastră profesională ca expert, diplomat. 
Sunteţi de admirat şi pentru ceea ce aţi făcut 

în mai multe zone ale Europei. Vă mulțumim 
atât dumneavoastră, cât şi Asociației Oame-
nilor de Afaceri Turci din România pentru 
că ați ales să poposiți în Reghin, este o mare 
onoare şi un început al relaţiilor care se vor 
dezvolta în continuare. De asemenea, vreau 
să vă mulţumesc personal pentru efortul pe 
care-l faceţi să ne trataţi pacienţii, care încă 
în România nu au soluţii. Foarte mulţi merg 
la dumneavoastră în ţară şi se întorc sănă-
toşi. Pentru asta trebuie să fim recunoscă-
tori pentru că aveţi un grad de dezvoltare al 
medicinei de invidiat. Poate reuşim să găsim 
posibilităţi de decontare pentru că nu toată 
lumea îşi permite să se trateze în Turcia” a 
declarat primarul Municipiului Reghin, Ma-
ria Precup.

Güven Güngör, preşedinte T.I.A.D. a vorbit 
despre activitatea investitorilor turci în Ro-
mânia şi potenţialul economic al ţării noas-
tre.
“Doamna ambasador a ţinut să ajungem aici 

pentru că avem un investitor foarte mare şi 
trebuie să vedem cum decurg lucrurile. Zona 
Transilvaniei este foarte importantă pentru 
noi, ca investitori turci, pentru că mai avem 
multe de făcut. Pentru mine, Reghinul nu 
este o destinație străină, am fost aici de câ-
teva ori şi de fiecare dată am fost primit cu 
această căldură cu care ne-ați întâmpinat şi 
astăzi. Asta înseamnă că este atuul locuito-
rii din Reghin. Probabil e unul din motivele 
pentru care investitorii turci se simt foar-
te bine aici, pentru că sunt în oraşul vostru 
de mulți ani, îşi dezvoltă activitățile şi au 
ambiția să investească în continuare. Asta 
reflectă ideea comună a mediului de afaceri 
turcesc din România, faptul că noi, investi-
torii turci chiar credem în potențialul eco-
nomic al României. Dacă pui condiţii clare, 
românii sunt oameni harnici, cu suflet foarte 
bun, oameni paşnici şi oameni care țin la lo-
cul lor de muncă. De curând am cumpărat o 
fabrică, unde lucrează oameni cu o vechime 
de 45 de ani. Ei deja se consideră „proprie-
tarul” fabricii, ceea ce mă bucură pentru că 
se simt responsabili pentru fabrică şi pentru 
buna desfăşurare a lucrurilor. Pornind de 
aici, noi chiar avem încrederea că trebuie să 
investim în România pentru că această ţară 
are multe atuuri care trebuie să fie folosite 
cum trebuie. Încercăm să îndrumăm spre 
România investitorii care sunt interesaţi să 
investească în afara Turciei. Noi organizăm 
în Turcia alături de Ambasada României în 
Turcia, evenimente prin care promovăm Ro-
mânia pentru a atrage investitori în această 
ţară pentru că avem exemple bune” a precizat 
Güven Güngör, preşedinte T.I.A.D.

Codruţa ROMANŢA

Duminică, 20 octombrie, a fost sărbătoare 
mare la Idicel Pădure, acasă la rapsodul po-
pular Rafila Moldovan, care alături de fami-
lie şi oaspeţi, a marcat un dublu eveniment. 
Putem spune că a fost o zi plină de culoare şi 
voie bună pentru tanti Rafila, o zi cu dublă 
semnificaţie petrecută între prieteni. 
În cadrul acestui eveniment a avut loc lansa-
rea celei mai recente cărţi a Rafilei Moldovan 
„Viaţa în satul meu”, dar totodată manifes-
tarea a fost un bun prilej de a sărbători cei 
80 de ani de viaţă ai Rafilei Moldovan într-
un cadrul familial, unde cei prezenţi au luat 
parte la un program din cadrul căruia nu a 
lipsit muzica şi dansurile populare aduse de 
interpreţi şi jucăuşi atât din zona Reghinului, 

cât şi din afara judeţului. 
Rapsozi, artişti, prieteni de peste tot au venit 
să-i fie alături Rafilei Moldovan în această 
zi specială. „Faptul că astăzi e atât de mul-
tă lume înseamnă foarte mult pentru mine, 
am sentimentul că mi-am găsit fraţi şi surori 
între poeţi şi meşteri populari” mărturiseşte 
tanti Rafila. 

La cei 80 de ani, tanti Rafila Moldovan este 
un om plin de viaţă şi cu o mare dorinţă de 
a duce mai departe obiceiurile din străbuni. 
Tocmai din acest motiv, a ţinut ca în curtea 
sa, să deschidă un muzeu, ce poartă un titlu 
sugestiv: „Amintiri din Strămoşi”. Muzeul a 
fost amenajat cu obiectele pe care tanti Rafila 

şi familia ei le-au avut pe lângă casă. „Patul 
l-am adus de la cineva care a vrut să-l ardă. 
Aşa că le-am expus pe toate în cameră la fel 
cum aveam eu când eram fată. Acesta e lea-
gănul în care m-a legănat mama şi-apoi la 
rândul meu copiii, doar că era rupt şi eu l-am 
recondiţionat. Ţesături sunt tot de la mine, 
dar şi de la o femeie harnică din sat” spune 
tanti Rafila. Practic, într-o singură cameră 
sunt expuse patru, cu tinda unde vin oame-
nii la colindat, camera de musafiri, zestrea 
miresei şi bucătăria. 

„Ca om, abia apoi ca primar, mă simt onorat 
să fiu prezent astăzi aici la acest eveniment 
important. Este o mândrie pentru mine, 

pentru comuna Brâncoveneşti şi implicit 
pentru satul Idicel Pădure această doamnă, 
tanti Rafila, un tezaur viu, o persoană care 
într-adevăr ne face comuna mai bogată. Ori-
unde mă duc, oriunde am o discuţie în ţara 
asta şi nu numai, toată lumea mă întreabă că 
ce mai face tanti Rafila. Toată lumea o cu-
noaşte pe această doamnă, care într-adevăr 
este o „bombă” de valori. O felicit pentru tot 
ceea ce face, îi doresc multă sănătate având 
în vedere că ieri a schimbat prefixul. Sunt 
bucuros că pot să fiu aici” spune primarul 
comunei Brâncoveneşti Ordog Ferencz.  

Aniversare între prieteni, acasă la Rafila Moldovan 
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La nivel de judeţ, la bursă au participat 1044 
persoane, dintre care 5 persoane care mai au 
de executat pedeapsă privativă de libertate. 
Din cei peste o mie de persoane, 238 şomeri 
au fost selectaţi în vederea încadrării în 
muncă, 17 persoane au fost angajate pe loc.

La această ediţie, în Reghin şapte agenţi eco-
nomici au răspuns invitaţiei de a participa la 
Bursa locurilor de muncă. Începând de la ora 
9:00, la sediul AJOFM Reghin s-au prezen-
tat din ce în ce mai multe persoane, din mai 
multe localităţi arondate Reghinului, intere-
sate să obţină un loc de muncă. Pentru a se 
evita aglomeraţia, oamenii au fost invitaţi să 
intre în serii. 

Andrei a terminat anul trecut liceul şi de 
atunci e în căutarea unui loc de muncă. „Am 
venit la bursa locurilor de muncă în speranţa 
că voi găsi un loc de muncă, să încerc la noi 
în ţară. Am depus foarte multe CV-uri de 
când am terminat liceul, dar fără succes. Nu 
am găsit nimic pentru că peste tot s-a cerut 

experienţă. Sunt dispus să lucrez orice. Am 
depus şi aici CV-uri, am şi văzut o ofertă de 
la Pompieri, o să încerc şi acolo. Tinerii de 
vârsta mea îşi găsesc greu de muncă pentru 
că mulţi agenţi economici cer experienţă. 
Până la urmă dacă nu o să reuşesc în ţară, 
mă duce gândul să merg în străinătate, chiar 
dacă şi acolo e greu” spune Adrei Pop, venit 
la bursa locurilor de muncă tocmai din Răs-
toliţa. 

„Nu am venit să caut un loc de muncă, am 
venit la ştampilat pentru că urmez un curs de 
calificare. Totuşi m-am uitat şi la ofertă, dar 
pentru femei nu prea am văzut. Totuşi cred 
că tinerii din ziua de astăzi aleg să plece peste 
hotare din păcate” spune Kelner Eszter.

„Locurile noastre de muncă se adresează 
mai mult tinerilor. Oferim locuri de mun-
că pentru fotograf, operator laborant foto. 
Nu e nevoie de experienţă, totuşi pe partea 
de fotograf ar fi bine să aibă câteva noţiuni 
de bază, ar fi binevenite. Suntem dispuşi să 

le oferim instruire, să-i trimitem la cursuri 
de specializare. Au fost oameni care au pus 
tot felul de întrebări privind posturile puse la 
dispoziţie de noi, pentru a ştii despre ce este 
vorba” a precizat Norbert Patrulea, reprezen-
tant Menora Studio. 

Kastamonu România nu este la prima par-
ticipare la Bursa Locurilor de muncă, aşa că 
aici şi-au găsit angajaţi. „Posturile vacante 
sunt atât pe partea administrativă, cât şi pe 
partea de producţie. Pe partea administrati-
vă avem nevoie de referent economic, resur-
se umane, pentru IT, dar şi asistent manager, 
iar pe partea de producţie căutăm ingineri şi 
automatişti, operatori. Posturile administra-
tive şi pentru ingineri necesită studii supe-
rioare, iar cele pentru stivuitorişti, operator 
utilaje avem nevoie de atestat. Practic, avem 
nevoie şi de persoane calificate şi necalificate 
şi cu experienţă şi fără. Suntem dispuşi să le 
oferim instruire pe partea de operator pro-
ducţie. În primul rând, este nevoie de putere 
de muncă şi voinţă. Totuşi, din păcate, nu 
avem posturi unde să nu necesite experienţă, 
am avut, mai ales că noi avem şi un program 
de internship peste vară unde studenţii care 
au participat la acest program au rămas din-
tre ei la posturile de entrilevel: de exemplu la 
partea de resurse umane şi IT avem nevoie 
de unu-doi ani de experienţă pentru că, de 
exemplu pe partea de resurse umane este ne-
voie de o bază solidă de legislaţie. Este puţin 
dificil să găsim specialişti” a declarat Maria 
Vereş, specialist resurse umane Kastamonu 
România.  
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Şcoală reabilitată în Ruşii – Munţi 

Elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gim-
nazială “Dănilă Stupar” din Ruşii-Munţi se 
pot bucura şi mândri de o şcoală renovată, 
care acum se află la standarde europene, care 
poate concura oricând cu o şcoală din me-
diul urban. O investiţie care este în benefi-

ciul copiilor din Ruşii Munţi, fiind posibilă 
în urma unui proiect depus la MDRAP. 

Lucrările de extindere a şcolii din 
Ruşii Munţi au ajuns la final

“Este vorba despre un proiect depus prin 
MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regiona-
le şi Administrației Publice), un proiect de 
1.900.000 de lei din care 1.450.000 de lei este 
finanţat de Ministerul Dezvoltării şi 450.000 
prin bugetul local, la care mai adăugăm 
100.000 de lei pentru că vrem să asfaltăm în-
treaga suprafaţă de 2000 de metri pătraţi în 
curtea şcolii, urmând să punem şi tartan pe 
terenul de fotbal. Acest proiect a fost demarat 
în luna decembrie 2018, partea de extindere 
a fost făcută în primăvara acestui an. Abia 
apoi a urmat greul, la tot ceea ce înseamnă fi-
nisaje interioare, unde a fost un volum foarte 
mare de lucru pentru că s-a schimbat toată 
încălzirea centrală, a fost schimbată  reţeaua 
de electricitate, parchetul. Acum şcoala e ca 
şi nouă, iar pentru asta mulţumim Ministe-
rului Dezvoltării pentru faptul că ne-au alo-
cat fondurile la timp, dar şi constructorului, 
astfel încât în 9 septembrie copiii au putut 
intra în clase. Practic este vorba despre o ex-
tindere a clădirii în L, care acum are formă 
de U. S-au făcut băi separate pentru fete şi 
pentru băieţi atât la etaj cât şi la parter. La 

parter avem un cabinet medical unde medi-
cul va veni de câteva ori pe săptămână şi un 
laborator de informatică la etaj. S-a rezolvat 
şi partea de încălzire centrală care acum este 
automatizată. Acum avem o şcoală care este 
la standarde europene” a declarat primarul 
comunei Ruşii-Munţi, Chiş Bălan Ilie.  
Investiţia este apreciată de conducerea In-
spectoratul Şcolar Judeţean Mureş. “Pentru 
mine foarte important lucru este interesul 
superior al copilului şi mă bucur foarte mult 
că primarul din Ruşii-Munţi este unul din-
tre primarii care ştie foarte bine faptul că cea 
mai mare investiţie într-o comună este şcoa-
la. Mă bucur că prin dorinţă şi implicare a 
reuşit să aducă atâţia bani la această şcoală 
gimnazială. E un primar vrednic şi mi-aş 
dori ca mulţi primari să fie aşa” a subliniat 
Ioan Macarie, inspectorul şcolar general al 
judeţului Mureş.  

Bursa locurilor de muncă la Reghin
O nouă ediţie a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi s-a desfăşurat în judeţul Mureş, vineri, 18 octombrie. Pentru participare la bursă au fost contactaţi 700 angajatori posibili ofertanţi 
de locuri de muncă şi au participat 82, din care la: Târgu  Mureş – 39, Reghin – 7, Sighişoara- 15, Târnăveni – 15 şi Luduş – 6. Oferta angajatorilor a fost de 992 locuri de muncă, în următoarele 
meserii: ospătar, bucătar, barman, lucrător comercial, lăcătuş mecanic, tâmplar, operator maşini unelte/CNC, mecanic auto, muncitori necalificaţi în diferite domenii, iar pentru persoane cu 
studii superioare: inginer,  programator, specialist marketing, referent de specialitate marketing, proiectant, tehnician silvic, etc.

Codruţa ROMANŢA

Codruţa ROMANŢA
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Despre secretele reţelelor sociale la LIFT Social Media Training

Prima ediţie a LIFT Social Media Training 
desfăşurată la Târgu-Mureş a fost un succes. 
Evenimentul s-a adresat instituțiilor publice 
şi mediului de business industrial şi tehnic 
cu activități de producție.
„Dintre cei care folosesc reţelele sociale, 65% 
stau pe reţelele sociale minim două ore pe zi. 
Adică două ore din viaţa noastră se duc pe 
aceste reţele şi-atunci e important să-i învă-
ţăm pe cei care au mari companii, instituţii 
publice sau mici companii cum să ajungă la 
cei 65% care stau atât de mult pe reţelele soci-
ale. Sunt tot felul de „reţete”, dar şi specialişti 
care pot să facă treaba asta şi de la care pu-
tem învăţa şi „fura” câte puţin. Am contac-
tat specialişti din diferite domenii de la care 
putem învăţa atât ce putem să facem atunci 
când vrem să ne îmbunătăţim brand-ul sau 
imaginea instituţiei, dar şi ce să facem când 
vrem să postăm pe o reţea socială o fotogra-
fie şi poate avem la noi doar telefonul mobil 
şi ne dorim să avem cea mai bună fotografie 
sau cum facem un video care să fie de impact 
ori cum facem un text astfel încât acesta să 
ajungă la cât mai multă lume” spune Cristina 
Manoilă, organizator. 

Mircea Muntean – sociolog SMRP, Mihai 
Aniţei – director general AZOMUREŞ, Ghe-
orghe Damian – primarul comunei Ciugud, 
Cristian China Birta - CEO Kooperativa 2.0, 
Călin Ştefănescu – CEO Happy Recruiter, 
Paula Rusu – expert în comunicare şi rela-
ţii publice, Adrian Coco – fotograf, Marius 
Pop – specialist analytics şi optimizarea con-
versiilor, Cristian Florea – Kooperativa 2.0, 
Alina Sîmpetru – Content Strategy / Video 
Marketing Advisor OMV Petrom, Cezar Sig-
mirean – lector univ.dr. Universitatea de Me-
dicină, Ştiinţe şi Tehnologie Târgu-Mureş, 
Liviu Sărăcuț - Hirschmann Automotive, cpt. 
Roxana Davidovits – reprezentant MApN, 
Raluca Ştefănescu şi Andrei Cornea (Happy 
Recruiter) au fost vorbitorii care au explicat 
celor prezenţi importanţa conţinutul online 
pe care-l publicăm şi care au împărtăşit din 
experienţa lor în social media. 
„E foarte bine că s-a organizat acest eveni-
ment pentru că e ideal ca în orice comunitate 
să se întâmple astfel de discuţii. Nu poţi să 
eviţi social media, indiferent că eşti institu-
ţie de stat, că eşti o persoană simplă pentru 

că trăim într-un ecosistem de social media. 
Cu cât se fac mai multe întâlniri tot rămâi cu 
ceva. Astfel de conferinţe ajută enorm, dar 
lumea încă nu îşi dă seama cât de mult. După 
15 ani mi-am dat seama că cel mai simplu 
mod de a-i face pe ceilalţi să fie mai atenţi şi 
să priceapă ce se întâmplă este să pui lucru-
rile în perspectivă. Asta-i cea mai bună mo-
dalitate de a ajunge la oameni explicându-le 
că social media este extraordinar de tehnică, 
dar nu ai cum într-o prezentare de 15 minu-
te să cuprinzi totul. Iar perspectiva e în felul 
următor: 53% dintre români în momentul în 
care s-au trezit pun mâna pe telefonul mobil 
şi verifică social media” a spus Cristian Chi-
na Birtha, CEO Kooperativa 2.0 

S-au purtat discuţii legate şi de faptul că so-
cial media a devenit un aşa zis „drog” însă 
Cristian China Birtha a explicat  „Social Me-
dia este o „sculă” în care tu alegi dacă să o fo-
loseşti sau nu.  Nu te obligă nimeni să iei tele-
fonul în mână, să stai pe facebook, să stai pe 
youtube. Tu alegi să faci asta. Ca orice „scu-
lă” tu alegi cât timp să faci asta. Eu recomand 
tuturor să îşi descarce aplicaţia Screen Time 

şi să se uite cât timp au deschis telefonul mo-
bil. O să fie un şoc pentru toată lumea. Asta 
înseamnă să pui lucrurile în context pentru 
că tu spui că mai mult de o oră nu stau; dar o 
sa vezi că ai stat patru”  

În cele aproape opt ore de discuţii, cei pre-
zenţi la eveniment au aflat informaţii utile 
legate despre orele cele mai potrivite pentru 
o postare în online, despre cât de des putem 
posta ori dacă folosim ori nu emoticoane în 
postări. Aşadar, orele cele mai bune pentru 
o postare sunt fie dimineaţa devreme când 
cei care intră în online îşi servesc cafeaua, fie 
după masa când sunt ajunşi acasă de la ser-
viciu. De asemenea o perioadă bună pentru 
ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume 
este sfârşitul de săptămână. Totuşi foarte 
important este mesajul pe care vrem să-l 
transmitem, aşadar, dacă avem informaţie de 
calitate putem face mai multe postări într-o 
zi pe reţelele sociale. Un rol important îl are 
mesajul! 

Decoruri din licheni realizate de un reghinean 

„Folosirea lichenilor în decorarea unei locuinţe, crează legă-
tură între natură şi om, transformă spaţiul într-unul plăcut 
şi relaxant, într-un loc în care fiecare să îşi găsească liniştea. 
Beneficiile acestora sunt multiple, dar pe lângă toate acestea 
oferă un aer natural încăperii” aşa îşi începe povestea, reghi-
neanul Adrian Curticăpean, care a pus pe picioare o afacere 
la început de drum, bazată pe licheni. Din mâinile acestuia 
ies cadouri inedite, potrivite pentru orice persoană, dar şi de-
coruri perfecte ce dau încăperii un aer aparte. 
Adrian spune că totul a început când a luat primul contact cu 
o astfel de lucrare. “Mi s-au părut interesanţi ca şi textură, ca 
nuanţă. Am văzut o astfel de lucrare, aşa că am încercat să fac 
şi eu, mi-a ieşit şi mi-a plăcut. Nu m-am gândit de la început 
că aş putea face o afacere din asta, ci a apărut ca o plăcere, la 
fel cum o fac şi astăzi. Prima lucrare făcută de mine a fost un 

tablou realizat din tot felul de resturi adunate din gospodărie, 
cum ar fi rama şi fundalul de la tablouri vechi, lucrare care a 
ajuns la o amică, soţia şefului meu. Şi de aici a început Natu-
ral Green Design” povesteşte Adrian Curticăpean. 
Produsele realizate de Adrian nu au un public ţintă, reali-
zându-le pentru oricine i-o cer, fiind potrivite pentru orice 
categorie socială. “Se pot face o mulţime de lucruri cu aceşti 
licheni, cam orice îţi doreşti, atât timp cât nu intră în contact 
direct cu razele solare sau ale becului. Este o modă într-ade-
văr, dar nu aş putea să spun care lucrări sunt cele mai cerute. 
Totuşi cred că spre tablouri se îndreaptă cei mai mulţi clienţi. 
Fiecare proiect are ceva special, toate sunt complexe şi are 
ceva nou. În funcţie de nevoi şi cerinţe, clientul vine cu câte 
o idee, iar eu o „împachetez” să zic aşa, într-un mod fru-
mos. Nu pot să spun că am avut vreun proiect greu realizabil 
pentru că toate au avut un final. Însă, dacă ar fi să vorbim 
despre comenzi din punct de vedere geografic, cele mai mul-

te comenzi au venit din judeţul Cluj şi Mureş de la cabinete 
stomatologice, masaj, birouri” spune Adrian Curticăpean. 
Pe lângă decorul cu licheni stabilizaţi, foloseşte şi plante vii 
la care le ataşează un sistem de irigaţie, fiind mai uşor de 
întreţinut, clientul trebuie doar să supravegheze. „Folosesc 
şi muşchi, care au aceleaşi proprietăţi de stabilire a umidită-
ţii din locuinţă. Îşi păstrează textura, culoarea, dar care sunt 
mai scumpi decât lichenii. Lucrările în care folosesc muşchi, 
pot spune că sunt lucrări pentru pretenţioşi” adaugă Adrian 
Curticăpean.  
În ceea ce priveşte mulţumirea, Adrian spune că „satisfacţia 
apare odată ce proiectul ajuns la final mulţumeşte clientul. 
Asta este cea mai mare satisfacţie”. 

Decoraţiunile realizate de Adrian Curticăpean puteţi să le ad-
miraţi accesând pagina de facebook „Natural Green Design”. 

Dacă sunteţi iubitori de natură, iubiţi plantele şi vă simţiţi confortabil să le aveţi în preajmă, puteţi aduce chiar în locuinţa voastră un colţ de natură. În ultima perioadă, din ce în ce mai multe 
persoane apelează în decorarea locuinţelor la licheni. Dar ce sunt de fapt lichenii? Sunt plante care nu necesită un sistem de irigare şi care în timp nu îşi vor pierde textura şi culoarea, fiind un 
bun umidificator de aer. 

Codruţa ROMANŢA



NR 148 5SOCIAL

Urşii creează panică în Răstoliţa

Echipe mixte de patrulare

Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa a 
convocat miercuri, 9 octombrie, Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 
Răstoliţa la care au fost invitaţi să participe 
reprezentaţii instituţiilor judeţene care au 
atribuţii în acest domeniu pentru a stabili 
un plan de măsuri. Acest plan prevede for-
marea de echipe mixte care să patruleze în 
intravilanul localităţii, acţiune necesară până 
la obţinerea autorizaţiei de extracţie a urşilor 
periculoşi.
.„Avem o problemă mare în judeţ pentru că 
un număr mare de urşi coboară în localităţi 
şi în unele cazuri produc pagube. Numai în 
ultima săptămână 15 urşi au fost semnalaţi 
în arealul localităţilor. În comuna Răstoliţa, 
ieri noapte a omorât un porc, azi noapte a 
intrat în altă gospodărie unde a omorât doi 
porci. Pentru a extrage urşii care produc 
pagube deosebite sau pe situaţii de urgenţă, 
conform legii aceştia se pot extrage numai 
cu autorizaţie eliberată de către Ministerul 
Mediului. În acest sens am solicitat gestiona-
rilor fondurilor de vânătoare să întocmească 
documentele pentru a obţine autorizaţia de 
extragere pe situaţii de urgenţă. Cei care au 
atribuţii în domeniu să evalueze şi să stabi-
lească pagubele şi să le transmită la Garda 
Forestieră de la Braşov şi de acolo la Minis-
terul Mediului pentru ca oamenii să îşi pri-
mească banii stabiliţi de comisii ca despăgu-
bire. În acelaşi timp, am dispus câteva măsuri 
pe plan local printr-o hotărâre adoptată de 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
al comunei Răstoliţa, în sensul că începând 
din această seară de la ora 18.30 se vor orga-
niza echipe formate din reprezentanţi ai ges-
tionarilor fondurilor de vânătoare, din jan-
darmi, poliţişti şi localnici, care vor patrula 
şi vor folosi mijloacele acustice şi cele optice 
pentru îndepărtarea ursului din intravilanul 
localităţii. Aceste activităţi se vor desfăşura 
permanent în fiecare seară de la 18.30 până 
la la 7:00, asta până când vom obţine auto-
rizaţia de extracţie” a declarat Mircea Duşa, 
prefectul judeţului Mureş.
Conform declaraţiilor făcute de prefectul ju-
deţului Mureş, în acest an au fost transmise 
spre Ministerul Mediului peste 450 de dosare 
de despăgubire şi în măsura în care ele sunt 
procesate se va face şi plata despăgubirilor. 
„Specialiştii în domeniu îmi spun că arealul 

în judeţul Mureş unde poate să trăiască ur-
sul este de aproximativ 250 de capete. Din 
evaluările care se fac atât de către gestionarii 
fondului de vânătoare, cât şi de Garda Fores-
tieră se pare că sunt 1250 de urşi. În această 
situaţie trebuie luate şi măsurile legislative 
necesare să menţinem într-un număr op-
tim această specie care este ocrotită de lege” 
adaugă Mircea Duşa, prefectul Judeţului 
Mureş.
După şedinţa Comitetului Local pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, Mircea Duşa, prefectul ju-
deţului Mureş a făcut o vizită la localnicii a 
căror gospodării au fost vizitate de urs. 

Ce spun localnicii?

Era ora 3:00 noaptea când ursul a intrat 
nestingherit într-o gospodărie aflată la 
aproximativ 250 de m de centrul localităţii 
Răstoliţa, chiar vis-a-vis de Ocolul Silvic. 
Proprietarul a ieşit desculţ din casă, alarmat 
de lătratul câinelui „A început câinele să la-
tre. Când am ieşit afară, porcii urlau în grajd, 
ursul era deja peste ei. Am strigat la soţie să 
sune la 112, am strigat la pădurarul care era 
de serviciu la Ocolul Silvic. Pe când au ajuns 
organele de ordine, doi din cei trei porci erau 
rupţi în coteţ, iar ursul era plecat” ne-a decla-
rat Viorel Vasile Pârlea.
„Trebuie să se rezolve ceva pentru că mai 
mult valorează un urs decât viaţa unui om. 
Eu şi copiii trăim cu frica în fiecare seară. 
Mai am un porc, pe care o să-l tai pentru că 
îmi e frică. Urlăm, suflăm în trompetă, ba-
tem în butoaie, aprindem petarde, dar nu 
mai au efect pentru că urşii s-au obişnuit” a 
mărturisit Elena Şuto.
„Dacă ursul este protejat cu noi ce se întâm-
plă? Noi nu mai dormim de o lună de zile. 
Dacă mi-a omorât porcii, eu ce fac până la 
Crăciun? Pe ce bani îmi mai iau porci? Ne-
am trudit cu ei, le-am cumpărat bucate. Am 
ţinut trei, considerând că poate reuşesc unul 
să-l vând să mai scot din cheltuială. Acum 
am rămas doar cu paguba” spune doamna 
Ioana.

Emil Farago – „Sunt prea mulţi 
urşi”

„Cele mai multe evenimente au fost pe fon-
dul nostru de vânătoare (Darul Călimanilor” 

n.r.).. Urmează să facem demersurile pentru 
avizul necesar obţinerii autorizaţiei de ex-
tracţie. Acţiunile pe care noi le intreprindem 
sunt limitate în ceea ce înseamnă atribuţiile 
şi drepturile pe care le avem. Problema este 
densitatea mare de urşi. Din păcate, în ulti-
mii ani, renunţându-se la acordarea de cotă 
de recoltă de urs, a dus la înmulţirea exagera-
tă a urşilor, de două, trei ori mai mare decât 
ar trebui să fie. Suntem legaţi de mâini şi de 

picioare. Până nu se iau măsuri legislative să 
se reducă în timp nu peste noapte, populaţia 
de urşi, la un număr optim, vor fi asemenea 
evenimente. Cei care sunteţi mai în vârstă 
bănuiesc că aveţi imaginea pe o perioadă mai 
lungă de timp. Asemenea evenimente existau 
şi înainte, dar erau mult mai rare” a precizat 
Emil Farago – AVPS „ Darul Călimanilor” în 
cadrul şedinţei.

În ultima perioadă urşii îşi fac simţită prezenţa tot mai des în judeţul Mureş. În comuna Răstoliţa ursul a intrat în mai multe gospodării unde a ucis până în prezent şase porci. În faţa animalului, 
oamenii sunt neputincioşi. Pentru a se proteja, cetăţenii folosesc diferite metode atât acustice, cât şi vizuale, însă spun că urşii s-au familiarizat cu acestea. Asta a demonstrat-o chiar filmarea 
făcută de unul dintre păgubiţi, care l-a surprins pe urs în timp ce devora porcul luat din gospodărie. Prezenţa oamenilor şi a zgomotului nu l-au deranjat.
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Rep.: Chiar dacă a trecut numai un an de 
la ultima noastră întâlnire, ştiu că aveți 
multe să ne spuneți, un an greu, cu multă 
muncă, dar şi cu realizări. 
Vancu Marcel: Pentru început vă rog să îmi 
permiteți să vă spun, bună ziua şi bine ați re-
venit la Tulgheş. Vă asigur că îmi face o deo-
sebită plăcere să dialogăm şi vă  mulțumesc 
că îmi oferiți posibilitatea ca prin interme-
diul dumneavoastră să ajungă informația 
într-un mod corect la cetățenii comunei 
Tulgheş.

Rep.: Timpul trece foarte repede domnule 
primar, exact pe această vreme anul trecut, 
ne povesteați despre proiecte mari finaliza-
te şi altele în curs de derulare. Ce ați mai 
întreprins între timp?
V.M.: Pentru acest an, aveam propuse spre 
finalizare câteva proiecte importante pentru 
localitate, însă nu mereu iese totul conform 
planului. Ceea ce mă bucură nespus este fi-
nalizarea proiectului “Modernizare drum 

comunal DC 260” (Poiana - Veche), un pro-
iect în valoare de 5.066.934,14 lei  finanțat de 
Guvern prin programul PNDL.
După zeci de ani de tergiversări sunt foarte 
bucuros că am reuşit să demarăm lucrările 
de canalizare a Pârâului Varăriei, o investiție 
în valoare de 405.621,00 lei, efectuată din 
sume de la  bugetul local, investiție atât de 
necesară pentru locuitorii din Tulgheş, Po-
iana –Veche.

Rep.: Putem afirma în momentul de față că 
investițiile în infrastructură au atins cote 
de până la 100%?
V.M.: Într-adevăr, am încheiat cu succes o 
parte din proiectele pe infrastructură, care 
acoperă practic toate drumurile comunale 
din Tulgheş, ceea ce înseamnă în proporție 
de 97% din drumurile comunale, însă 
investițiile în infrastructura locală rămân  
o prioritate pentru noi, în viitorul apropi-
at încep alte lucrări de anvergură, care cu 
siguranță vor reuşi să îmbunătățească con-

fortul cotidian al fiecăruia dintre locuitorii 
localității noastre.

Rep.: În acest ritm, domnule primar, nu 
veți lăsa prea multe de făcut pe viitor. 
V.M.: Într-adevăr, locuitorii comunei Tulgheş 
sunt obişnuiți cu un ritm alert al lucrărilor de 
modernizare, însă fiecare investiție necesită 
timp, prin urmare nu ne rămâne decât să ne 
înarmăm cu răbdare şi să aşteptăm aprobări 
peste aprobări şi avize peste avize.
Prin urmare, sănătoşi să fim că proiecte pen-
tru viitor există.

Investiţii în învăţământ

Rep.: Ce alte investiții mai aveți plănuite pe 
viitor?
V.M.: În viitorul apropiat ne propunem să 
continuăm seria de investiții în unitățile de 
învățământ. 
Am semnat deja, un contract de finanțare 
foarte important pentru comunitatea noas-
tră ,,Reabilitare şi modernizare şcoală prima-
ră cu clasele 1-4 din Tulgheş” în valoare de 
1.723.314 lei, finanțat de Guvern prin PNDL. 
La finalizarea acestui proiect, cu siguranță cei 
mai mici elevi vor beneficia de cele mai bune 
condiții pentru desfăşurarea activităților 
specifice procesului educațional.

Rep.: Să rămânem tot în sfera 
învățământului. Ne spuneați anul trecut că 
ați început lucrări de construcție la două 
noi clădiri, mai exact două grădinițe. În ce 
stadiu se află aceste lucrări?
V.M.: Aşa este, în momentul de față pot să 
vă spun că suntem aproape de finalizarea ce-
lor două construcții, grădiniță cu program 
normal şi grădiniță cu program prelungit, cu 
patru săli de grupă. Îmi doresc  ca anul şcolar 

2020-2021, să îi aştepte  pe cei mai mici locu-
itori ai comunei în spații complet noi, demne 
de invidiat pentru o comunitate din spațiul 
rural. 
Rep.: Domnule primar, eu îmi permit să 
spun fără să fiu criticată, că nu multe comu-
ne se pot lăuda cu atât de multe investiții în 
învățământ. 

Atragerea de fonduri europene 

Rep.: Domnule primar, cum stați cu atra-
gerea de fonduri europene?
V.M.: În urmă cu puțin timp am avut onoa-
rea să semnez două contracte de finanțare pe 
fonduri europene pentru Comuna Tulgheş, 
“Înființare centru de asistență socială în co-
muna Tulgheş, sat Hagota” şi „Construirea 
unei centrale termice pe bază de biomasă  
pentru Primăria Tulgheş”. 

Manifestări cultural - artistice

Rep.: Doamne ajută, domnule primar, 
să realizați tot ceea ce v-ați propus. Anul 
trecut, în an Centenar al Marii Uniri, ați 
avut multe evenimente dedicate acestui 
moment istoric. În 2019, ce manifestații 
culturale sau artistice ați avut în comună? 
V.M.: Anul 2019 a debutat pe 24 ianuarie cu 
manifestările dedicate Unirii Principatelor 
Române. Parada militară şi Ansamblul artis-
tic  ”Plaiuri Tulgheşene” au încântat audito-
rii. Am continuat, aşa cum era şi firesc, cu 
Ziua Drapelului Național şi Zilele Comunei 
Tulgheş.
Să nu credeți însă, că am uitat de copii. 

INTERVIU 6

Comuna Tulgheş în continuă ascensiune 
Iată că ne-am reîntors să stăm de vorbă cu prietenul nostru, domnul primar al comunei Tulgheş, Marcel Vancu. Şi pentru că dumnealui este un om extrem de activ, ocupat şi preocupat de pro-
blemele celor din jur, iată că astăzi, în zi de sărbătoare pentru toți creştinii ortodocşi (Sf. Dumitru), îl găsim pe domnul primar în mijlocul mulțimii, la Târgul de Toamnă care se ține în fiecare 
an în comuna Tulgheş pe data de 26 octombrie. Cu politețea cu care ne-a obişnuit deja, domnul primar ne-a invitat la sediul Primăriei Tulgheş,  pentru discuții ample cu privire la activitatea 
desfăşurată pe parcursul acestui an şi planurile pentru 2020, an electoral pentru administrațiile locale.

continuare în pagina 7

Cezara ŞTEFAN



NR 148

Ziua Copilului la Tulgheş este respectată cu 
sfințenie. Nici nu îmi pot imagina un an în 
care, copiii noştri să nu aibă parte de minima 
bucurie posibilă pe care le-o putem oferi în 
schimbul zâmbetului lor, cea mai frumoasă 
răsplată pe care o putem primi. Aşadar, copi-
ii de toate vârstele au fost invitați să pătrundă 
în universul magic al lumii de poveste. 

Rep.: Nu pot să trec cu vederea Ziua Comu-
nei, care din nou a fost un adevărat succes.
V.M.: Aşa este, ne-am străduit, ca în fiecare 
an, să le oferim celor prezenți un program 
cât mai variat. Din punctul meu de vedere a 
fost un spectacol reuşit. Am avut un număr 
record de persoane prezente la eveniment de 
unde putem concluziona că artiştii care au 
urcat pe scenă au oferit un adevărat specta-
col.

Rep.: Tulgheşul este o comună activă. Cum 
reuşiți să implicați şi locuitorii în viața ac-
tivă a localității?
V.M.: Dacă trăieşti cu viața localității şi îți 
pasă de problemele celor din jur, cauți o mo-
dalitate de a-i atrage în activități comune, pe 
această cale devin conştienți de multe aspec-
te pe care nu le cunosc în profunzime. Astfel 
că, în cadrul campaniei de ecologizare, Let’s 
do it România, pe lângă echipa Primăriei 
Tulgheş, consilieri din cadrul Consiliului Lo-
cal, copii şi cadre didactice de la Şcoala Gim-
nazială Tulgheş, în acest an s-au mobilizat şi 
alți cetățeni ai comunei care au înțeles că o 
localitate curată reprezintă cartea de vizită 
a tuturor locuitorilor. Tot în cadrul partici-
pării active a cetățenilor la viața comunității, 
aş aduce în discuție implicarea profesorilor 
şi a preoților în organizarea vacanței de vară 
a copiilor. Binecunoscutul proiect- tabără de 

vară  “ Bucurie în tinda bisericii”, adună anu-
al foarte mulți tineri de vârste diferite. Timp 
de o săptămână aceştia desfăşoară diverse 
activități recreative şi educative.

Salubrizarea

Rep.: Referitor la salubrizarea menajeră a 
comunei,  care este în momentul de față 
gradul de acoperire a serviciilor de salu-
brizare şi calitatea acestora?
V.M.: După cum se ştie, Primăria Tulgheş 
are încheiat contract de salubrizare cu un 
operator de salubritate pentru colectarea 
deşeurilor menajere, iar în momentul de față 
aria de acoperire este în proporție de 99,99%.
 În ceea ce priveşte parcurile şi spațiile ver-
zi, întreținerea acestora se face de către 
administrația locală.
În luna august a acestui an, am făcut un prim 
pas privind îmbunătățirea calității servicii-
lor de salubrizare prin instalarea unui punct 
de colectare selectivă a deşeurilor. Ulterior, 
începând cu anul 2020 sperăm să realizăm 
acest lucru în întreaga comună. 
Însă, o importanță deosebită în îmbunătățirea 
calității serviciilor de salubritate o au 
cetățenii. Este foarte important ca locuitorii 
comunei să înțeleagă acest aspect, deoarece 
lipsa unei educații ecologice duce la creşterea 
alarmantă a deşeurilor de natură menajeră. 

Problema urşilor 

Rep.: Domnule primar, voi trece direct 
la subiectul următor, un subiect sensibil. 
Cum ați rezolvat problema ursilor de la 
Tulgheş?
V.M.: Din păcate această problemă nu o pot 

declara rezolvată. În acest sens am trimis 
inițial o adresă de informare către Ministerul 
Mediului prin care le aduceam la cunoştință 
situația în care ne aflăm, şi am cerut în mod 
expres îndepărtarea sau relocare exempla-
relor de urs brun din această zonă. Ulterior, 
având în vedere că atacurile ursilor deveni-
seră tot mai frecvente, se instalase o panică 
generală printre cetățeni, speriați de faptul 
că ar putea fi oricând ținta atacului acestor 
animale. 
M-am simțit direct răspunzător pentru 
liniştea şi siguranța locuitorilor din Tulgheş,  
astfel că am trimis chiar şi o scrisoare des-
chisă către doamna ministru, Gavrilescu 
Grațiela, cu speranța că se vor lua măsuri 
concrete pentru siguranța concetățenilor 
mei.
Din păcate nu am primit niciun răspuns, 
însă am constatat, cu bucurie, o scădere sem-
nificativă a acestor atacuri.

Serviciile Sociale 

Rep.: Aş dori să reluăm un subiect dezbă-
tut şi în discuția avută cu dumneavoastră 
anul trecut, şi anume serviciile sociale. 
Cum vă descurcați pe plan local?
V.M.: În momentul de față trecem printr-o 
perioadă mai grea din punct de vedere fi-
nanciar. Au crescut foarte mult şi într-un 
timp foarte scurt numărul cererilor privind 
acordarea indemnizației pentru gradul I de 
handicap. În momentul de față, avem 17 
persoane cu indemnizație de handicap şi 19 
persoane angajate ca asistent personal. Din 
nefericire, de la începutul acestui an, sumele 
sunt plătite integral din bugetul local,  mo-
tiv pentru care, şi o spun cu mare regret, în 
această lună am întâmpinat probleme pri-
vind plata salariilor şi indemnizațiilor. 
Am făcut toate demersurile care mi-au stat 
în putință pentru a rezolva această  situație şi 
în cele din urmă am obținut o suplimentare 
de sume din partea Guvernului României. 
În rest, toate celelalte servicii pe care le ofe-
rim fie direct, fie prin intermediul  celor de 
la Caritas, au continuitate fără a întâmpina 
probleme de altă natură.

Rep.:  Ați reuşit să finalizați lucrările la 
Căminul Cultural. Vă felicit pentru felul în 
care arată acum sala de spectacole. 
V.M.: Aşa este, discutam zilele trecute cu 
domnul viceprimar despre această schim-
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bare interior/exterior a Căminului Cultural. 
Din punctul meu de vedere este o investiție 
care îşi merită banii. Cred că am mai spus-o, 
prin urmare mă repet, însă şcolile şi cămine-
le culturale reprezintă o prioritate deoarece 
consider că sunt reprezentative pentru co-
munitate. Chiar dacă locuim în mediul rural, 
avem nevoie de cultură şi aici. 

Rep.: Şi dacă tot ați pomenit de cultură, 
povestiți-mi despre Festivalul Roata Stele-
lor!
V.M.: Festivalul de dans popular “Roata Ste-
lelor” a devenit tradiție la Tulgheş. Asociația 
“ProTulgheş” organizează în fiecare an acest 
festival, care adună anual numeroase ansam-
bluri  de dansuri populare din întreaga țară. 
Este, aşa cum ați spus şi dumnaevoastră, un 
moment cultural de care ne bucurăm cu toții.

Taxe şi impozite 

Rep.: Ce trebuie să ştie cetățenii comunei 
Tulgheş despre taxele şi impozitele perce-
pute la nivel local?
V.M.: Discutam acest subiect cu un coleg 
primar din județ care se confruntă cu aceeaşi 
situație neplăcută prin care trecem în acest 
moment noi, şi anume, conduita unor lo-
cuitori  în fața obligației de plată a taxelor 

şi impozitelor. Din punctul meu de vedere 
cred că, în toți aceşti ani, noi am demonstrat 
interesul față de comunitate prin susținerea 
şi aplicarea inițiativelor de dezvoltare loca-
lă, însă foarte importantă este şi participarea 
cetățenească. 
Până nu înțelege fiecare rolul său în dezvolta-
rea localității, anume că cea mai importantă 
resursă pentru finalizarea proiectelor înce-
pute sau a altora noi, este resursa financiară, 
ne vom confrunta mereu cu aceeaşi proble-
mă, restanțe destul de mari la bugetul local. 
De aici, nu rezultă decât un deficit major de 
resurse  financiare pe care le-am putea  folosi 
cu destinația investiții,  de care se bucură toți 
locuitorii comunei Tulgheş.
Prin urmare, chiar dacă mi-e greu s-o spun, 
achitarea taxelor şi impozitelor nu este alea-
torie, reprezintă datoria fiecăruia. 

Reţeaua de apă şi canalizare 

Rep.: Care este problema prioritară cu care 
se confruntă localitatea Tulgheş?
V.M.: Din păcate ne confruntăm cu deficiențe 
în ceea ce priveşte rețeaua de alimentare cu 
apă şi canalizare a comunei. 
În acest moment, comuna noastră dispu-
ne de 2,9  km de rețea de apă potabilă care 
deservesc o parte din Poiana-Veche, blocuri  
şi câteva case din zona centrală. În ceea ce 
priveşte rețeaua de canalizare, avem 9,5 km 
de rețea funcțională şi 5 km de rețea constru-
ită, dar nefuncțională, şi o stație de epurare.
Din păcate, aceasta reprezintă o mare pro-
blemă din punct de vedere al protecției me-
diului, din acest motiv intenționăm să dez-
voltăm rețeaua de canalizare  pe tot teritoriul 
comunei. 

Servicii de date şi voce 

Rep.: De asemenea, ştiu că vă confruntați cu 
probleme în domeniul telecomunicațiilor, 
mai precis, comunicare prin intermediul 
rețelei mobile.
V.M.: Aveți dreptate. Din acest motiv, în luna 
aprilie a acestui an în zona Poiana - Veche, 
a fost amplasat un pilon de telecomunicaţii, 
care va îmbunătăți semnificativ serviciile de 
date, voce şi TV în comună.
De asemenea, în satul Recea a fost construită 
o stație de telefonie mobilă în sistem GSM, 

investiție făcută de ORANGE ROMÂNIA. 
Astfel s-a rezolvat lipsa semnalului de telefo-
nie mobilă din satele Recea şi Hagota.

Rep.: Alte evenimente prevăzute până la 
sfârşit de an?
V.M.: Urmează o perioadă încărcată din 
acest punct de vedere. Vom sărbători aşa 
cum se cuvine Ziua Națională a României pe 
data de 1 decembrie, apoi intrăm în atmosfe-
ra feerică a sărbătorilor de iarnă care debu-
tează cu aprinderea luminițelor ornamentale 
în toată comuna şi, bineînțeles, punctul cul-
minant al poveştii, sosirea lui Moş Crăciun, 
moment devenit deja tradiție înaintea Cră-
ciunului.
Vom încheia anul 2019, aşa cum v-am 
obişnuit şi anume în centrul comunei 
Tulgheş unde vom organiza cel de-al treilea 

Revelion în aer liber. Cu acest eveniment 
încercăm să încheiem un an, aş  spune eu, 
fructuos. 

Rep.: Vă pregătiți pentru încă un mandat?  
V.M.: Pentru a răspunde la această întrebare, 
ar trebui să analizez anii care au trecut. Cred, 
totuşi, că nu-mi va părea rău, aici m-am năs-
cut, iar în aceşti 7 ani mi-am dedicat viața 
pentru ca Tulgheşul să iasă din anonimat şi 
viața locuitorilor pe care îi reprezint să cu-
noască o îmbunătățire.
Dacă am reuşit sau nu, numai electoratul 
poate să decidă.
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„Misteriosul Univers” văzut prin ochii copiilor 
9EDUCAŢIE

Codruţa ROMANŢA
Simpozionul-Concurs interdisciplinar ju-
deţean „Misteriosul Univers” organizat de 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” 
din Reghin a ajuns în acest an la ediţia cu 
numărul V. Evenimentul adresat elevilor din 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal s-a 
desfăşurat în data de 17 octombrie, la Clubul 
Copiilor din Reghin.  
Concursul s-a desfăşurat pe mai multe secţi-
uni, şi-anume eseu, creaţii plastice, materiale 
power-point/multimedia, machete. 
„Copiii din ciclul primar şi cei din clasa a V-a 
au avut de făcut planşe cu planetele din sis-
temul solar, cei micuţi au desenat, iar copiii 
de clasele a VII-a şi a VIII-a au avut de căutat 
legătura universului cu fizica, chimia, biolo-
gia, despre cum se poartă corpul în spaţiul 
cosmic, care sunt transformările care au loc 
în corp şi cum pot preveni oamenii eventu-
alele disfuncţii ale organismului. Am primit 
lucrări din tot judeţul, dar şi din unităţi şco-
lare din ţară. Avem peste 130 de copii înscrişi 

din ţară. Cred că este o activitate care incită şi 
stârneşte curiozitatea tuturor copiilor pentru 
că fiecare se întreabă unde locuim, cine sun-
tem, care este locul nostru în univers. Este 
vârsta la care copiii caută răspunsuri” spune 
profesorul Atănăsoaie Elena Gabriela. 
Evenimentul s-a dovedit a fi unul la care co-
piii participă cu entuziasm şi bucurie, ba mai 
mult s-au bucurat de prezenţa profesorului 
Mihai Naşca, cel care coordonează cercul de 
la Palatul Copiilor din Târgu-Mureş, de la 
care au aflat despre tainele Universului. 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală in-
tegrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care 
există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai 
puțin dezvoltate
Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRA-
RE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353
 
Primăria Comunei Deda în calitate de solicitant
anunţă: schimbarea partenerului 2
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 
115353
 
Luna octombrie 2019 aduce schimbarea partenerului 2 din 
cadrul proiectului, şi anume: S.C. Unic Sports S.R.L. este 
noul partener in locul Asociației Generale a Profesioniştilor 
în Vânzări în cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZA-
RE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353.
Activitățile în care noul partener este implicat în proiect sunt:
- Managementul proiectului
- Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoa-
nelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune din comunitatea 
marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului şi mentine-
rii pe piata muncii

- Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclu-
siv a ocupării pe cont-propriu
- Derularea campaniei de informare şi conştientizare în do-
meniul combaterii discriminarii şi actiuni de implicare ac-
tivă şi voluntariat al membrilor comunității în soluționarea 
problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de 
facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de 

parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității
Resurse umane implicate:
 • Expert tip B -Antreprenoriat și dezvoltare sustenabila
 • Expert Coordonator P2
 • Expert Economie Sociala 2
 • Expert MENTORAT
 • Responsabil Program Formare, Consiliere si Mediere
 • FORMATORI calificare
 • FORMATORI specializare

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 
lei

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 
3.759.666,48lei;

 • Valoarea cofinanţării: 636.839,54
Persoana de contact:
Carmen COTRUŞ – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

Primăria Comunei Deda în calitate de solicitant
anunţă: schimbarea partenerului 2 

„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
Comunicat de presă

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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O investiţie din bugetul local în valoare de 230 de mii de lei 
va aduce bucurie în rândul tinerilor din Dedrad şi îi va de-
termina, poate, să facă mai multă mişcare. Cum Primăria şi 
Consiliul Local din Batoş consideră o prioritate educaţia şi 
sportul în general, administraţia locală a reuşit de curând să 
inaugureze un teren sintetic cu nocturnă.  

„Considerăm o prioritate educaţia, învăţământul şi totodată 
sportul pentru copii, mai ales că în ultima vreme vedem copii 
care se joacă mai mult pe calculator. Aşa că am considerat 
că este necesar şi acest teren pentru a încerca să-i scoatem 
din mediul online şi să-i aducem cu picioarele pe pâmânt, să 
facă sport. În primul rând vor beneficia de acest teren elevii 
Şcolii Gimnaziale din Dedrad. Şi pentru că am dotat terenul 
cu instalaţie de iluminat, terenul va putea fi folosit şi pe timp 
de seară de către tinerii din localitatea Dedrad sau din locali-
tăţile aparţinătoare comunei Batoş. Era necesară şi mă bucur 
că am reuşit să finalizăm această investiţie. Sunt convins că 
vor veni cu mai multă plăcere la orele de sport” a declarat 
primarul comunei Batoş, Dinu Dumitru Cotoi.
Primii care au beneficiat de acest teren au fost elevii claselor 
a VI - a şi a VIII-a, care au susţinut prima oră de sport pe 
terenul sintetic, arătându-se bucuroşi, în timp ce elevii aflaţi 
în pauză, au stat la marginea terenului, în spatele gardului ce 
împrejmuieşte terenul, nerăbdători să le vină şi lor rândul. 
„Suntem foarte fericiţi că vom putea beneficia de un aseme-
nea teren. Era chiar necesar având în vedere că beneficiam 
în curtea şcolii de două terenuri de iarbă, dar nu ne puteam 
desfăşura activitatea în condiţii optime. Vreau să mulţumesc 

consiliului local şi domnului primar pentru că şi-au ţinut 
promisiunea de a face un teren sintetic. Suntem fericiţi, copiii 
cu siguranţă se vor bucura cel mai mult pentru că vom putea 
susţine orele de educaţie fizică pe acest teren atunci când tim-

pul ne va permite să ne desfăşurăm activitatea afară” spune 
directorul Şcolii Generale din Dedrad, Dan Răzvan. 
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Sezonul 2019 – 2020 la fotbal feminin a în-
ceput fără fetele lui Costan pe teren. Din 
păcate, echipa de fotbal feminin Viitorul Re-
ghin, înfiinţată în anul 2011 este nevoită să-
şi oprească activitatea. Decizia de desfiinţare 

a venit ca urmare a problemelor financiare 
întâmpinate de conducerea echipei.  Această 
decizie a fost transmisă şi către FRF. „Fără 
sprijin financiar nu putem merge mai de-
parte. Nu avem sponsori, nu avem finanţare 
de la primărie, iar asta nu a făcut decât să ne 
aducă multe datorii. Indiferent că se dispută 

acasă ori în deplasare, meciurile aduc cu ele 
cheltuieli. Să nu mai vorbim de echipament 
şi logistica necesară desfăşurării antrena-
mentelor, de o îndemnizaţie oferită fetelor” 
spune antrenorul, Vasile Costan – preşedin-
tele acs CM Viitorul Reghin. 
Echipa de tineret îşi continuă activitatea, 

se organizează antrenamente şi se va încer-
ca participarea la turnee. Antrenorul Vasile 
Costan îşi doreşte şi va încerca tot posibilul 
ca anul viitor să înscrie din nou echipa în 
campionat. 

Istoric
Porniţi în 2011 cu o mare ambiţie de a recru-
ta tinere talente, antrenorii Vasile Costan şi 
Dorel Pascu au reuşit să se mobilizeze astfel 
încât tot mai multe fete au început să îndră-
gească acest sport, formând prima echipa de 
fotbal feminin din Reghin care a jucat în Liga 
I. Lotul echipei a fost format din tinere în-
tre 10 – 30 de ani, atât din Reghin cât şi din 
comunele arondate, însă au ajuns să joace la 
echipă chiar şi jucătoare de excepţie venite 
de la echipe din Sibiu, Arad, Bucureşti, Bis-
triţa, Oradea, Mediaş.

Din păcate fotbalul feminin din România nu 
reuşeşte să se menţină pe podium şi să iasă 
din anonimat. Pornit cu mult entuziasm pe 
parcursul anului, lipsa de susţinere şi-a făcut 
simţită prezenţa, astfel încât „Viitorul” Re-
ghin are acum un viitor incert.
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Viitorul... Fără viitor

Centrul de Limbi străine Eureka 
Reghin

Strada Pandurilor nr. 32
Organizează cursuri de limba engle-
ză, germană, franceză pentru CO-
PII, ELEVI şi ADULŢI, individual, 
în grup sau în tandem în anul şcolar 
2019 – 2020. 
Informaţii şi înscrieri la tel: 
0749.158.248

Vând apartament, compus din două 
garsoniere având spațiu util 50mp, la 
parterul blocului. Preț 21.500€ uşor 
negociabil. Telefon 0744 336 121.

Vând apartament cu 3 camere în 
bulevardul Unirii, bl. 19. Telefon 
0744.472.812 sau 0745.996.966

Piccolo Maestro SA angajează per-
sonal, sculptori şi modelatori pentru 
secţia de instrumente muzicale, situ-
ată în Reghin str. Gării nr. 78. Infor-
maţii la tel. 0747.076.338

ANUNŢURI
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